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ZPRAVA KoMlsE PRo oTEVinnmi. PosoUzENi A HoDNocENí NABíDEK
Zakázka dí|o\

Stavební úpravy a zateplení střechy
budovy čp. 551 Drahotuše

Zadavatel
Zoůsob zadáni

,|. Název

Město Hranice
Směrnice Qs 74.01

a sídlo zadavatele

Město Hranice |Č00301311 se síd|em Pernštejnské nám. čp.1,753 O1 Hranice, zastoupené
starostou Jiřím Kud|áčkem.

2.

Předmět zakázky

Stavební úpravy a zateplení střechy budovy čp' 551 Drahotuše situované na pozemKu
parc'c'st' 66,1 k'ú. Drahotuše d|e projektové dokumentace zpracované |ng. arch' Pav|em
Adamovským. Současně bude provedena oprava hromosvodu včetně přís|ušnérevize'
Projektová dokumentace včetně s|epého rozpočtu bude poskytnuta e|ektronicky na emai|ové vyŽádání u kontaktní osoby'

Proh|ídka proběh|a dne 12'12.2018 v 13.00 hod. na místě samém'

3.

Doba a místo plnění

Předpokládaná doba p|nění zakázky je stanovena od2'1.2019 do 31.5 2019.
Místem plněníje budova čp. 551 Drahotuše.
Součástí nabídky bude harmonogram prací.
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Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny:
celková nabídnutá cena s DPH _

100o/o'

Cena dí|a bude zpracována v č|enění:
cena jednotlivých po|oŽek v ceně bez DPH, nás|edně pak uvedena cena ce|kem bez DPH'
DPH a cena celkem s DPH.

Nabídky budou hodnoceny pod|e výše nabídkových cen jednot|ivých uchazečůtak, Že se
sestaví pořadÍ uchazečůod prvního k pos|ednímu s oh|edem na výši nabídkové ceny.
Nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízínejniŽšínabídkovou cenu. Rozhodná je
přitom výše nabídkovéceny s DPH.

5.

Požadavky na prokázání kvalifikace (prostá kopie)

.
6.

výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z Živnostenského rejstříku či jiný dok|adu o
oprávnění k podnikání ne staršíjednoho roku;
minimá|ně 3 reference na práce obdobného charakteru;

Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny

Nabídková cena bude zpracována formou po|oŽkového rozpoČtu, který musí být součástí
nabídky, včetně ceIkové rekapituIace.
Nabídnutá cena musí být definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat všechny
náklady na řádné provedení, vÓetně podnikate|ského rizika' V cenové nabídce musí uchazeč
zoh|ednit i vzájemnou spo|upráci a kontinuitu s da|šími dodavateli prací, jenŽ se mohou na
rea|izaci vzáj em ně pod í| et.
Pro navrŽenou cenu platí, Že musí obsahovat mimo ceny v|astního provedení dí|a zejména

nák|ady na:
- bezpečnostníopatřenÍ a opatření k zamezení znečišt'ováníoko|í stavby včetně čištění
komunikací;
- vyhotovení a předání dokumentace skutečnéhoprovedení dí|a (schémata, tabulky)
- všechny revizní zkouŠky, atesty, dok|ady o shodě apod. potřebné pro uvedení stavby
do uŽívání;
- všechny úkony, práce a s|uŽby nezbytné pro úp|néa řádné dokončenídí|a.
Nák|ady na napojení a odběru e|ektřiny a vody bude hradit zadavate|.

7.

Da|šípoŽadavky pro podání nabídky

Nabídka musí sp|ňovat poŽadavky této výzvy.
Součástí nabídky bude návrh sm|ouvy o dí|o' V návrhu sm|ouvy o dí|o bude uvedeno,Že.'
obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smys|u občanskéhozákoníku, a že
vybraný uchazeč souh|así s případným zveřejněním sm|ouvy.
Splatnost faktur bude činit min. 30 dnů ode dne doručeníobiednate|i.
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Pokud dodavate| bude chtít provést záměnu materiálu nebo zařízenív průběhu
stavby oproti nabídce, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouh|asit investorem'
ZáruÓní |hůta na orovedené oráce min. 5 |et.
Zadavate| si vyhrazuje právo neodsouhlasit záměnu stavebního materiálu nebo
zařízení oproti nabídce.
ZhotoviteI se zavazuje zajistit čištěníkomunikací znečištěných stavbou, zabezpeČení
staveniště a provést opatření proti prašnosti prováděných stavebních prací. Porušení
tohoto závazku bude pokutováno částkou 1'000'- KÓ za kaŽdý den či jednot|ivý
případ'
Sm|uvnÍ pokuta za nedodrŽení termínu předání dokončené stavby se stanovuje na
cástku 1.000,- KÓ za kaŽdý započatý den prod|ení.
V záruční|hůtě je zhotovite| povinen nastoupit k odstranění vad na dí|e do 2
pracovních dnů od obdrŽení výzvy ke sjednání nápravy a odstranit tuto závadu do 5
dnů. Ve výjimecných případech je moŽné po písemnédohodě s objednatelem
stanovit termín jiný. Porušenítohoto ustanovení bude pena|izováno částkou 1.000,Kc za každý započatý den prod|ení s nástupem na odstranění nebo prod|ení
s odstraněním vady.
Zhotovite| se zavazuje vyzvat objednate|e te|efonicky a zápisem do stavebního
deníku, a to minimá|ně 1 pracovní den předem, k účastÍna zkouškách a ke kontro|e
prací, které mají být zakryty. Jest|iŽe se objednate| nedostaví, je zhotovite| oprávněn
provádět přípravu a zkoušky bez jeho ÚÓasti.
Případné změny ceny dí|a v průběhu stavby _ vícepráce budou oceňovány takto:
1. S vyuŽitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací, který je pří|ohou
sm|ouvy o dí|o;
2' Pokud to není moŽné (taková po|oŽka se v soupisu prováděných prací
nevyskytuje), tak bude pouŽita jednotková cena ve výŠi80% zceníku
spo|ečnosti URS Praha a.S. V cenové úrovni r' 2017.,
3. Pokud ceníku ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněŽ neobsahuiÍ' bude zhotovite|em
navrŽena jednotková cena Ve výši obvyk|é v době provádění dí|a;
Úhrada za provedené dílo bude provedena ve výši 1Oo% ce|kové ceny dí|a po
protoko|árním převzetí dí|a bez vad a nedodě|ků;

8.

Dodatečnéinformace k zadávacím podmínkám

Dodavate| je oprávněn po zadavateli písemně nebo e|ektronicky poŽadovat dodatečné
informace k zadávacím podmínkám. Zádost o dodatečnéinformace musí být dodavate|i
dorucena alespoň 5 ka|endářních dní před koncem |hŮty pro podání nabídek. V případě, Že
zadavate| obdrŽÍ řádně 5 ka|endářních dní před koncem |hůty po podání nabídky Žádost o
dodatečnéinformace, zváŽí pod|e s|oŽitosti dotazu a zakázky moŽnost prod|ouŽení |hůty pro
podání nabídky.
Lhůta pro podání dodatečných dotazů skončila dne 14.12'2018 v 10.00 hod.

9. Zadavate| si vyhrazuje právo
. neuzavřít sm|ouvu s Žádným uchazečem;
. zadání zakázky kdyko|iv zrušit;
. změnit nebo dop|nit podmínky zadání',
. provádět Úpravu návrhů sm|uv;
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Komisi bylo předloŽeno celkem osm nabídek a to:

pořadové
čísIo

Cena vietně DPH

uchazeč
obchodníjméno

pořadí

IC

FAST střechy s.r.o.
27537676

1

*,l/ t áfi"*

SATIM CZ s.r.o.

2

251 58438

TEKR servis s.r.o.

?

29451451

PKD projekt s.r.o.
03889530

4

Stavby

-

29396841

L/q[/,

Baller s.r.o.

čil

Ú# ,?L/,{,

06041 1 67

MARES IVO s.r.o.

X

/{/ťl

riÚ

l-€ ?,

KEMOSTAV s.r.o.

7.

{

Í;i

vr,fr ?7Ů,j,,

MK - STAV building s.r.o.
02144867

o
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Komise vyhodnoti|a jednot|ivé předloŽené nabídky, zaznamena|a do této zprávy a rozhod|a
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Komise zasedala dne

2.

i\

1.2019 v 9,30 hod.

V Hranicích dne 2.1'2019
Podpisy Č|enůkomise

A
{
,\,.

lng. Radomír Bradáč, vedoucí odboru správy majetku ...
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